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Vzdelávacia kapacita pracoviska praktického vyučovania a celkový počet žiakov v SDV 
 
Pojmy zo zákona o OVP: 
 
„počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,“ – číselný 
údaj vyjadrujúci celkový počet žiakov s učebnou zmluvou, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické 
vyučovanie na svojom PPV, t.j. počet žiakov vo všetkých ročníkoch štúdia, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril 
učebnú zmluvu. 
 
„najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické 
vyučovanie,“ – číselný údaj vyjadrujúci tzv. vzdelávaciu kapacitu PPV, t.j. počet žiakov, ktorým môže 
zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň praktického vyučovania. 
 
Vyššie zvýraznený legislatívny text sa v praxi používa najčastejšie v spojení s § 11 Spôsobilosť zamestnávateľa, 
s § 12 Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa a s § 13 Overenie spôsobilosti zamestnávateľa zákon 
o OVP. 
 
Z textu § 11 „Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná 
právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) 
(ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len „profesijná organizácia“) 
overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom 
odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.“ je zrejmé, že pojem „počet žiakov, ...“ a „najvyšší počet žiakov, ...“ 
sa používa vždy v spojení s daným odborom štúdia. 
 
Ak má zamestnávateľ v žiadosti o overenie spôsobilosti v bode C. uviesť „Celkový počet žiakov, ktorých zamestnávateľ 
predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania“ a v bode D. uviesť „Najvyšší počet žiakov, ktorých 
zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania v jeden vyučovací deň na pracovisku 
praktického vyučovania“, uvádza vždy číselné údaje samostatne pre každý študijný odbor alebo učebný odbor, 
v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie. 
 
Vyučovací deň praktického vyučovania je 1 deň praktického vyučovania, počas ktorého sa vyučuje daný predmet 
praktického vyučovania (predmet odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax) a možno ho prirovnať k 1 
pracovnej zmene. 
 
Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe v jednom vyučovacom dni trvá: 

- praktické vyučovanie žiaka prvého ročníka trvá najviac šesť vyučovacích hodín,  
- praktické vyučovanie žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem 

vyučovacích hodín,  
- praktické vyučovanie žiaka prvého ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy najviac sedem 

vyučovacích hodín, 
- praktické vyučovanie žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, 

ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín. 
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Príklady zo žiadosti zamestnávateľa o overenie spôsobilosti: 
 
I. Celkový počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania v študijnom 

odbore 2411 K mechanik nastavovač: 20 žiakov. 
 
Údaj vyjadruje, že zamestnávateľ bude v systéme duálneho vzdelávania pripravovať celkom 20 žiakov, ktorí môžu byť 
napr. rozdelení v jednotlivých ročníkoch štúdia nasledovne: 
 

A. 1. ročník 5 žiakov, 2. ročník 5 žiakov, 3. ročník 5 žiakov, 4. ročník 5 žiakov. Každý rok bude do duálu vyberať 
zamestnávateľ po 5 žiakov. 

B. 1. ročník 10 žiakov, 3. ročník 10 žiakov. Každý druhý rok bude do duálu vyberať zamestnávateľ po 10 žiakov. 
 
II. Najvyšší počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania v jeden 

vyučovací deň na pracovisku praktického vyučovania v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač (vzdelávacia 
kapacita): 10 žiakov. 

 
Údaj vyjadruje, že zamestnávateľ môže v systéme duálneho vzdelávania poskytovať na PPV v 1 vyučovací deň 
praktického vyučovania poskytovať praktické vyučovanie celkom pre 10 žiakov študijného odboru 2411 K mechanik 
nastavovač. 
 
Ak sa v 4-ročnom študijnom odbore praktické vyučovanie realizuje ako týždenný blok praktického vyučovania a využíva 
sa striedane PV s TV je žiak 1 týždeň na PV a 1 týždeň na TV. 
Z uvedeného striedania PV a TV vyplýva, že na PPV zamestnávateľa pri vzdelávacej kapacite 10 žiakov z príkladu vyššie 
môže byť v 1 vyučovací deň v párnom kalendárnom týždni maximálne 10 žiakov  študijného odboru 2411 K mechanik 
nastavovač. V nepárnom kalendárnom týždni môže byť v 1 vyučovací deň na PPV zamestnávateľa maximálne ďalších 10 
žiakov  študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač. 
 
Ak na takomto PPV v príklade č. II. je praktické vyučovanie vykonávané iba doobeda, môže na tomto PPV absolvovať 
praktické vyučovanie za párny a nepárny týždeň celkom 20 žiakov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač. 
 
Modelovo to môže byť v párnom týždni napr. 5 žiakov 1. ročníka a 5 žiakov 4. ročníka, spolu teda 10 žiakov a v nepárnom 
týždni 5 žiakov 2. ročníka a 5 žiakov 3. ročníka, spolu teda 10 žiakov. 
 
Týmto modelom výkonu PV na PPV je v jednotlivých kalendárnych týždňoch dodržaný maximálny počet žiakov – 
vzdelávacia kapacita 10 žiakov pre daný odbor a súčasne aj celkový počet 20 žiakov, ktorých zamestnávateľ pripravuje 
v systéme duálneho vzdelávania. 
 
Pozn.:  Ak by zamestnávateľ poskytoval praktické vyučovanie doobeda a aj poobede, zvýši sa tým celkový počet žiakov, 
ktorých zamestnávateľ môže pripravovať v systéme duálneho vzdelávania. 
Pri vzdelávacej kapacite 10 žiakov/1 vyučovací deň PV a pri striedaný týždeň PV a týždeň TV bude celkový počet žiakov, 
ktorých zamestnávateľ pripravuje v systéme duálneho vzdelávania: 
 

Párny týždeň Vyučovací deň PV 
doobeda 10 žiakov   

Vyučovací deň PV poobede 10 žiakov   
 

Celkový počet 20 žiakov na PPV  

Nepárny týždeň Vyučovací deň PV 
doobeda 10 žiakov   

Vyučovací deň PV poobede 10 žiakov   
 

Celkový počet 20 žiakov na PPV  

Školský rok   Celkový počet 40 žiakov na PPV  
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Stavovská alebo profesijná organizácia musí v rámci overovania spôsobilosti zamestnávateľa pre poskytovanie 
praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania prerokovať so zamestnávateľom číselné údaje, ktoré uvádza 
zamestnávateľ v bodoch C. a D. žiadosti o overenie spôsobilosti. 
 
Cieľom prerokovania je upresnenie najvyššieho počtu žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania 
poskytované praktické vyučovanie – teda prerokovanie vzdelávacej kapacity PPV. Pritom treba získať od zamestnávateľa 
informáciu, či sa praktické vyučovanie na PPV bude poskytovať iba doobeda alebo aj poobede. 
Možno predpokladať, že zamestnávateľ bude pri uvádzaní vyššie uvedených čísiel – celkový počet žiakov a najvyšší počet 
žiakov v 1 vyučovací deň PV - vychádzať zo svojej potreby počtu absolventov, ktorí budú končiť štúdium v jeden školský 
rok. 
 
Príklad pre odbor 2411 K mechanik nastavovač: 
 
Ak očakáva zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie iba doobeda, že každý rok ukončí duálne 
vzdelávanie 5 žiakov, ktorí nastúpia napr. u zamestnávateľa do pracovného pomeru, určí celkový počet žiakov a najvyšší 
počet žiakov v žiadosti o overenie spôsobilosti pre SDV nasledovne: 
 
Každý rok ukončí štúdium 5 žiakov.  
V každom ročníku 4-ročného štúdia bude mať zamestnávateľ 5 žiakov.  
Celkový počet žiakov, ktorých bude pripravovať zamestnávateľ je 20 žiakov. 
Ak chce mať zamestnávateľ rovnako využité PPV v párnom aj nepárnom týždni, určí si najvyšší počet žiakov v 1 vyučovací 
deň na 10 žiakov. 
V párnom týždni bude na PPV napr. 5 žiakov 1. ročníka a 5 žiakov 4. ročníka a v nepárnom týždni 5 žiakov 2. ročníka a 5 
žiakov 3. ročníka. 
 

Ďalšie príklady najvyššieho počtu žiakov na PPV v 1 vyučovací deň PV: 
 
4-ročný študijný odbor (týždeň PV a týždeň TV) - najvyšší počet 4 žiaci v 1 vyučovací deň 

Párny týždeň Vyučovací deň PV doobeda - 2 žiaci 1. ročník 
a 2 žiaci 3. ročník   

Celkový počet na PPV - 4 žiaci 

Nepárny týždeň Vyučovací deň PV doobeda - 2 žiaci 2. ročník 
a 2 žiaci 4. ročník   

Celkový počet na PPV - 4 žiaci 

Školský rok  Celkový počet 8 žiakov na PPV  

 
4-ročný študijný odbor – najvyšší počet 4 žiaci v 1 vyučovací deň 

Párny týždeň Vyučovací deň PV 
doobeda - 2 žiaci 1. 
ročník a 2 žiaci 3. 
ročník   

Vyučovací deň PV 
poobede - 2 žiaci 1. 
ročník a 2 žiaci 3. 
ročník   

Celkový počet na PPV - 8 žiakov 

Nepárny týždeň Vyučovací deň PV 
doobeda - 2 žiaci 2. 
ročník a 2 žiaci 4. 
ročník   

Vyučovací deň PV 
poobede - 2 žiaci 2. 
ročník a 2 žiaci 4. 
ročník   

Celkový počet na PPV - 8 žiakov 

Školský rok   Celkový počet 16 žiakov na PPV  
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3-ročný učebný odbor (každý týždeň 3 dni PV a 2 dni TV) – najvyšší počet 4 žiaci v 1 vyučovací deň 
Každý týždeň 3 vyučovacie dni PV doobeda - 2 žiaci 1. 

ročník a 2 žiaci 3. ročník   
Celkový počet na PPV - 4 žiaci 

Školský rok  Celkový počet 4 žiaci na PPV  

 
 

3-ročný učebný odbor 
(každý týždeň 3 dni PV a 2 
dni TV) – najvyšší počet 4 
žiaci v 1 vyučovací deň 
Párny týždeň 

3 vyučovacie dni PV 
doobeda - 2 žiaci 1. 
ročník a 2 žiaci 3. 
ročník   

3 vyučovacie dni 
PV poobede - 2 
žiaci 1. ročník a 2 
žiaci 3. ročník   

Celkový počet na PPV - 8 žiakov 

Školský rok   Celkový počet 8 žiakov na PPV  
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Vzdelávacia kapacita PPV - najvyšší počet žiakov na 1 vyučovací deň PV     

           

4-ročný študijný odbor - organizácia PV: týždeň PV + týždeň TV      

Týždeň Po UT ST ŠT PI      

Párny PV PV PV PV PV      

Nepárny TV TV TV TV TV      

           
Vyučovací deň PV doobeda aj poobede - najvyšší počet žiakov na 1 vyučovací deň PV: 4 žiaci 

  

Párny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový 
počet žiakov 

na PPV v 
kalendárny 

deň 

Nepárny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový počet  
žiakov na PPV 
v kalendárny 

deň 

Celkový počet žiakov 
pripravovaných v 

SDV na PPV 

  
1. ročník 2 2 4 1. ročník     0 4   
2. ročník     0 2. ročník 2 2 4 4   
3. ročník     0 3 ročník 2 2 4 4   
4. ročník 2 2 4 4. ročník     0 4   
Spolu 4 4 8 Spolu 4 4 8 16   

            
Vyučovací deň PV iba doobeda - najvyšší počet žiakov na 1 vyučovací deň PV: 4 žiaci 

  

Párny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový 
počet žiakov 

na PPV v 
kalendárny 

deň 

Nepárny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový počet 
žiakov na PPV 
v kalendárny 

deň 

Celkový počet žiakov 
pripravovaných v 

SDV na PPV 

  
1. ročník 2   2 1. ročník     0 2   
2. ročník     0 2. ročník 2   2 2   
3. ročník     0 3 ročník 2   2 2   
4. ročník 2   2 4. ročník     0 2   
Spolu 4 0 4 Spolu 4 0 4 8   

 

 
         

  

http://www.siov.sk/
http://www.dualnysystem.sk/


    
  

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
telefón: +421 2 5477 6777, e-mail: kancelaria@siov.sk, web: www.siov.sk, www.dualnysystem.sk  

 
 
 
Vyučovací deň PV doobeda aj poobede - najvyšší počet žiakov na 1 vyučovací deň PV: 20 žiakov   

Párny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový 
počet žiakov 

na PPV v 
kalendárny 

deň 

Nepárny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový počet  
žiakov na PPV 
v kalendárny 

deň 

Celkový počet žiakov 
pripravovaných v 

SDV na PPV 

  
1. ročník 10 10 20 1. ročník     0 20   
2. ročník     0 2. ročník 10 10 20 20   
3. ročník     0 3 ročník 10 10 20 20   
4. ročník 10 10 20 4. ročník     0 20   
Spolu 20 20 40 Spolu 20 20 40 80   

           
Vyučovací deň PV iba doobeda - najvyšší počet žiakov na 1 vyučovací deň PV: 20 žiakov 

  

Párny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový 
počet žiakov 

na PPV v 
kalendárny 

deň 

Nepárny 
týždeň 

Vyučovací 
deň PV 

doobeda   

Vyučovací 
deň PV 

poobede  

Celkový počet  
žiakov na PPV 
v kalendárny 

deň 

Celkový počet žiakov 
pripravovaných v 

SDV na PPV 

  
1. ročník 10   10 1. ročník     0 10   
2. ročník     0 2. ročník 10   10 10   
3. ročník     0 3 ročník 10   10 10   
4. ročník 10   10 4. ročník     0 10   
Spolu 20 0 20 Spolu 20 0 20 40   
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A verzia organizácie 
PV          

3-ročný učebný odbor - organizácia PV: 3 dni PV v týždni + 2 dni TV v týždni      

Týždeň Po UT ST ŠT PI Po UT ST ŠT PI 

Párny TV TV PV PV PV PV PV PV TV TV 

                 
B verzia organizácie PV               

3-ročný učebný odbor - organizácia PV: 6 dni PV za 2 týždne + 4 dni TV za 2 týždne      

Týždeň Po UT ST ŠT PI Po UT ST ŠT PI 

Párny PV PV PV PV PV PV TV TV TV TV 

Nepárny TV TV TV TV PV PV PV PV PV PV 

                 
C verzia organizácie PV 

              

3-ročný učebný odbor - organizácia PV: jeden týždeň PV u zamestnávateľa, 1 deň PV u zamestnávateľa a + 4 dni TV druhý  
týždeň  
   
Týždeň Po UT ST ŠT PI Po UT ST ŠT PI 

Párny PV PV PV PV PV PV v škole TV TV TV TV 

Nepárny TV TV TV TV 
PV v 
škole PV PV PV PV PV 

                 
Vyučovacia kapacita sa určí pri 3-ročnom učebnom odbore obdobným postupom ako pri študijnom odbore.   
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Príklad rozvrhu odborného výcviku u zamestnávateľa 
 

Rozvrh odborného výcviku 

             

   Párny týždeň Nepárny týždeň 

Odbor Roč. Žiaci Po Ut St Št Pi Po Ut St Št Pi 

OSV 

1 1                     

2 1 1 1 1 1 1 1         

3 1         1 1 1 1 1 1 

  Spolu   1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

MN 

1 1                     

2 1           1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1           

4 1           1 1 1 1 1 

  Spolu   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

MNK 

1 1                     

2 1 1 1 1 1 1           

3 1           1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1           

  Spolu   2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

            
Pozn.: 
V tabuľke je uvedený počet žiakov na PV 
 
OSV – učebný odbor operátor strojárskej výroby 
MN – študijný odbor mechanik nastavovač  
MNK – študijný odbor mechanik-mechatronik 
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